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Pozvánka 

                          Ostrava 27.03.2020 

 
Pozvánka  
na 53. schůzi rady města  
konanou dne 31.03.2020 
 

Místo jednání:  zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 

Začátek jednání: 09:30 hodin 

 

 

Seznam materiálů: 

Číslo 
Materiálu 
 

Věc Předkládá 

RM_M 1 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc únor 2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 2 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice 

a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 

v roce 2019 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 5 Návrh na záměr města prodat část pozemku 

v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Proskovice a v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 7 Schválení vystavení objednávky Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

pro potřebu jednotek sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 8 Návrh přijmout darem nemovité věci 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh koupit pozemek p.p.č. 1017/12 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou a návrh svěřit 

pozemek městskému obvodu Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové 

smlouvě ev. č. 1410/2018/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

  
2/4   

Pozvánka 

RM_M 11 Návrh na záměr města prodat části pozemků 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na uzavření smluv o nájmu psů k výkonu 

služby u Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 13 Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky 

zaměstnanci statutárního města Ostravy 

zařazeného do Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 14 Návrh na záměr města nepronajmout nemovité 

věci v k. ú. Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 2911/2019/OI/VZKÚ na realizaci 

stavby ,,Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH 

Ostrava - Proskovice´´ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 16 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 

"Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2020" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti 

s oprávněnými: OVANET a.s., CETIN a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti 

s oprávněnými: UPC Česká republika, s.r.o., 

OVANET a.s., CETIN a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Prováděcí smlouva na technickou podporu 

produktu VMware se spol. Com-Sys TRADE 

spol. s r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 20 Návrh na vystavení objednávky na nákup 

respirátorů KN95 v počtu 10 000 ks určených 

pro potřeby zaměstnanců statutárního města 

Ostravy zařazených do Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 21 Návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu 

nebytových prostor v k. ú. Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 23 Návrh: "Podmínky Programu na zachování 

a obnovu kulturních památek a významných 

městských staveb z rozpočtu statutárního města 

Ostravy", včetně výzvy a jejich vyhlášení 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta 

a stavebního řádu 

RM_M 24 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a návrh 

na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na nákup kopírovacího stroje k obměně 

vybavení rozmnožovny magistrátu 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Parkoviště Ostrava - Přívoz 

u smyčky Hlučínská", poř.č. 004/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření smlouvy o dílo 

Rekonstrukce okruhu nemrznoucí směsi 

solárního kolektoru pro ohřev teplé vody – 

Čtyřlístek Ostrava Muglinov. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Opravy a servis vozidel MPO 

pro rok 2020", poř. č. 014/2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na zpracování projektové dokumentace 

a výkon inženýrské činnosti pro realizaci akce 

"Demolice objektu na Černé louce" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA v. r. 

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 


